
PAÍS:  BRASIL                                  CIUDAD:  BELÉM 

 

Organizador: Rede Nossa Belém (Projeto Nossa Belém Segura)  por meio 

de seus parceiros: Associação Umari, Observatório Social de Belém, 

Movimento Segurança para Todos, Amigos da Triunvirato, Civviva e 

Caravana da Paz. 

Angela Oliva (angelaoliva@hotmail.com) tel. (91) 3086-3393/ (91) 8804-

3458. 

FECHA Y LOCAL :  25 de março de 2011, às 19h30. 

 Auditório do Lab Amaral Costa, Rua Antônio Barreto, 325 Umarizal - Belém 

 

BREVE MEMORIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA: 

A reunião iniciou-se ás 20:15 h do dia 25/03/2011 com a presença 

de participantes conforme lista em anexo, os quais são representantes de 

instituições públicas, privadas e da sociedade civil. O Sr. André Cayuela, 

presidente da UMARI, abriu a reunião pedindo que todos se 

apresentassem. Ângela Oliva, da AMATRI, explicou os objetivos da reunião 

aos presentes passando posteriormente a palavra a Sra. Márcia (UMARI) a 

qual se encarregou de apresentar a metodologia da reunião. Com a 

compreensão da dinâmica da reunião, os participantes  consensualmente 

decidiram  formar um único grupo de debates para responder as 

perguntas propostas, tendo cada um a possibilidade de apresentar seus 

princípios , diretrizes e indicadores. 

Todos aproveitaram para esclarecer os trabalhos que executam em suas 

instituições sobre o tema segurança cidadã. 

Houve aprofundamento das idéias e debates durante todo período da 

reunião, o que favoreceu a troca de informações possibilitado pela  

diversidade do grupo, sendo que após o consenso o grupo definiu os 

princípios, diretrizes e indicadores que acordaram apropriados a cada 

tema. 
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O encerramento da reunião ocorreu às 22:30 h, no entanto, todos 

sentiram a necessidade de marcar outra reunião para buscar formas de 

viabilizar as idéias propostas, pois devido a hora avançada não foi possível 

trabalhar o tema C , que justamente trataria da implementação. 

A reunião foi finalizada com o agradecimento pelo comparecimento 

e colaboração de todos os presentes que foram convidados à participar do  

coquetel, onde nesta oportunidade puderam estreitar os laços de 

cooperação e estabelecer novas possibilidades de parceria. 

Enfim, a reunião demonstrou-se extremamente proveitosa 

principalmente pelo nítido interesse no aumento da rede de cooperação e 

participação.  

   

OBSERVACIONES/ACONTECIMIENTOS A MENCIONAR ( que pudieran 

afectar a los resultados): 

Embora a maior parte dos convidados tivessem conhecimento das 

problemáticas de Segurança  Pública, poucos responderam o questionário 

previamente. A maior parte das pessoas debateu e refletiu cada tema no 

momento da reunião, devido ao longo tempo de debates não foi possível 

elaborar respostas para o processo de implementação. 

 

SISTEMETIZACIÓN DE LAS TEMÁTICAS  

 

A. Los principios. 

 

Princípios 

1-  A  Segurança   Pública  deve ser pautada no combate à corrupção.  

2- A Segurança  Pública deve ser pautada na prioridade de programas 

voltados à proteção integral à  criança e adolescente. 



3-  A Segurança Pública deve  ser  orientada por diagnósticos e 

pesquisas alimentadas por informações oriundas das próprias  instituições 

policiais tratadas por instituições de pesquisas acadêmicas que compõem 

a segurança pública. 

 

B. La metodologia de trabajo. 

 

1) Roles y perfiles de los diferentes órganos de seguridad ciudadana. 

 

1- Aplicar de forma institucional que a política de Segurança Pública 

seja baseada na formação policial direcionada à filosofia de 

polícia comunitária. 

 

2- Garantir a melhoria das condições de trabalho, piso salarial 

acessibilidade e qualidade da educação formal e profissional 

permanente dos agentes de Segurança Pública. 

 

INDICADORES 

 

1- Aumento dos cursos de capacitação para os agentes de 

segurança pública na filosofia de polícia comunitária e uso 

progressivo da força. 

 

2- Previsão legal que a formação policial seja pautada nos 

princípios da policia de proximidade com avaliação interno do 

desempenho dos policiais junto á comunidade. 

 

3- Exigir do poder público que selecione policiais com níveis de 

instrução acima da média nacional e proporcionar aos já 

integrantes a possibilidade de aumentar seus níveis de 

escolaridade  através dos programas já existentes  de acesso 

ao ensino superior. 

 



4- Aumento do piso salarial e da melhoria das condições de 

trabalho dos agentes de segurança pública. 

 

2) Métodos de seguridad   ciudadana 

 

1- Viabilizar que a Segurança Pública não seja focada apenas em 

ações policiais repressivas.  

 

2- Estabelecer que a Segurança Pública, seja resultado do 

compromisso de todos os atores sociais, principalmente a 

comunidade a qual conhece suas necessidades locais. 

 

3-  Fortalecer ações integradas com foco na prevenção e 

compromisso com o resultado. 

 

4- Viabilizar o debate permanente com o cidadão bem como o 

acompanhamento permanente das políticas públicas. 

 

 

INDICADORES 

 

1- Aumento de ações pedagógicas e preventivas nas escolas, 

igrejas e centros comunitários orientadas pelos policiais para 

a adoção de condutas de paz. 

2-  Aumento do conhecimento sobre as  funções dos órgãos de 

Segurança Pública , bem como dos direitos e deveres dos 

cidadãos. 

3- Aumento do número de fóruns, seminários e audiências 

públicas sobre os problemas que afetam os índices de 

segurança pública. 

4 – Aumento das ações integradas com foco na prevenção dos      

delitos. 

 

 



3) Otras instituciones, funciones 

 

1- Garantir que a eficiência das funções policiais seja fruto da parceria 

entre o Estado e comunidade,  sendo os recursos direcionados para 

programas de prevenção à criminalidade e  qualificação dos 

servidores policiais. 

2- Garantir que haja participação da  família, escola ,  igreja e 

comunidade nos assuntos relacionados à  segurança pública. 

 

INDICADORES 

1- Aumento da produção das informações e estudos entre os 

órgãos que compõem a segurança pública. 

2- Aumento das reuniões periódicas nos bairros articuladas pelos 

agentes de segurança pública. 

3- Diminuição dos índices de violência contra criança e 

adolescentes. 

4- Aumento do controle interno e externo nos investimentos e 

gastos públicos relativo às políticas públicas.  

             

4) Tipo de organización entre órganos de polícia y com otros 

organismos. 

 

1-  Articular a efetiva participação e integração do Poder Judiciário, 

serviços públicos, serviços de saúde e instituições sem fins 

lucrativos com o sistema de Segurança Pública. 

2- Viabilizar que haja  integração das instituições policiais  e  

instituições filantrópicas focadas na educação na escolar. 

 

INDICADORES 



1- Aumento de projetos preventivos por bairro realizados por cada 

instituição. 

2- Aumento de articulação com o poder público. 

3- Diminuição de adolescentes autores de atos infracionais.  

4- Aumento do número de reuniões e cursos sobre prevenção e 

segurança pública na rede escolar. 

5- Diminuição do tempo de resolução ou encaminhamento das 

demandas. 

 

5) Formas de participación ciudadana em la política de seguridad 

 

1- Criação de CONSEG ( Conselhos de Segurança dos bairros com 

representação popular) 

2- -Articulação do  trabalho em rede entre entidades 

governamentais e não  governamentais ( Universidades e 

empresas) 

3-  Estabelecimentos de  convênios nacionais e internacionais que 

possibilitem a implantação e execução dos projetos de 

segurança pública consensuados entre o órgãos públicos e 

comunidade interessada. 

4- Viabilizar o livre acesso as informações das ações, resultados e 

qualidade dos serviços públicos por bairro. 

 

INDICADORES 

1- Aumento do número de consegs implantados. 

2- Aumento do número de projetos de parceria entre o órgãos  

governamentais e não governamentais.  

3- Avaliação comunitária da ação policial. 

4- Aumento da participação cidadã na elaboração e proposição de 

políticas públicas. 

5- Aumento da participação cidadã no controle,  resultado e qualidade 

dos serviços públicos. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


